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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟρυκτέςΟρυκτές ΠρώτεςΠρώτες ΎλεςΎλες::

ΜεταλλικάΜεταλλικά ΟρυκτάΟρυκτά
ΕνεργειακέςΕνεργειακές ΠρώτεςΠρώτες ΎλεςΎλες
ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά & & πετρώµαταπετρώµατα



BBΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑΟΡΥΚΤΑ & & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΦυσικάΦυσικά υλικάυλικά
(GCC, kaolin, zeolites, quartz sand(GCC, kaolin, zeolites, quartz sand, , feldspars)feldspars)

ΧηµικάΧηµικά ήή//καικαι θερµικάθερµικά επεξεργασµέναεπεξεργασµένα υλικάυλικά
(Na(Na--activated bentonite, fluxactivated bentonite, flux--calcined diatomite, expanded calcined diatomite, expanded 
perlite, coated functional fillers)perlite, coated functional fillers)

ΣυνθετικάΣυνθετικά προϊόνταπροϊόντα
(PCC, zeolites, mullite, tobermorite, ATH)(PCC, zeolites, mullite, tobermorite, ATH)

ΑνακυκλωµέναΑνακυκλωµένα προϊόνταπροϊόντα, , απορρίµµατααπορρίµµατα
(fly ash, gypsum, demolition & mining wastes, glass) (fly ash, gypsum, demolition & mining wastes, glass) 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑΟΡΥΚΤΑ & & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΕξειδικευµέναΕξειδικευµένα ΟρυκτάΟρυκτά [Specialties][Specialties]

(diatomite, huntite(diatomite, huntite--hydromagnesite, chinahydromagnesite, china--clay, TiO2)clay, TiO2)

ΚοινάΚοινά ΟρυκτάΟρυκτά [Commodities][Commodities]

(feldspars, brick(feldspars, brick--clays, quartz sand, gypsum, limestone)clays, quartz sand, gypsum, limestone)

ΣύγχρονεςΣύγχρονες τάσειςτάσεις σταστα βιοµηχανικάβιοµηχανικά ορυκτάορυκτά::

ΜετακίνησηΜετακίνηση απόαπό τατα ““προϊόνταπροϊόντα”” στιςστις ““λύσειςλύσεις””



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑΟΡΥΚΤΑ & & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Χαρακτηριστικά:

ΜεγάλοΜεγάλο εύροςεύρος εφαρµογώνεφαρµογών::
(fillers, filters, absorbents, cement raw materials,(fillers, filters, absorbents, cement raw materials, firefire--
retardants, LWAretardants, LWA--LWC, fluxes, chemicals,LWC, fluxes, chemicals, refractory refractory 
minerals)minerals)

Καθοριστικοί παράγοντες αξιοποίησης:
ΦυσικέςΦυσικές & & µηχανικέςµηχανικές ιδιότητεςιδιότητες
(color(color--brightness, grainbrightness, grain--size and shape, hardness, specific size and shape, hardness, specific 
surface, porosity, absorptionsurface, porosity, absorption capacity, CEC, melting capacity, CEC, melting 
point)point)

ΧηµικήΧηµική καικαι ορυκτολογικήορυκτολογική καθαρότητακαθαρότητα, , οο ρόλοςρόλος τωντων
ιχνοστοιχείωνιχνοστοιχείων



ΤαΤα ελληνικάελληνικά βιοµηχανικάβιοµηχανικά ορυκτάορυκτά & & πετρώµαταπετρώµατα

Κοιτάσµατα
ΜπεντονίτηςΜπεντονίτης
ΠερλίτηςΠερλίτης
ΚίσσηριςΚίσσηρις
ΠοζζολάνεςΠοζζολάνες ((υελώδειςυελώδεις τόφφοιτόφφοι))
ΓύψοςΓύψος ((λεπτόκκοκηλεπτόκκοκη, , ΜεσοζωικόΜεσοζωικό))
ΛευκοίΛευκοί ασβεστόλιθοιασβεστόλιθοι & & δολοµίτεςδολοµίτες (fillers)(fillers)
ΧουντίτηςΧουντίτης--ΥδροµαγνησίτηςΥδροµαγνησίτης
ΠρώτεςΠρώτες ύλεςύλες τσιµέντουτσιµέντου, , κεραµοποιίαςκεραµοποιίας & & αδρανήαδρανή
∆οµικοί∆οµικοί & & διακοσµητικοίδιακοσµητικοί λίθοιλίθοι
ΚαολίνηςΚαολίνης
ΆστριοιΆστριοι
ΧαλαζίαςΧαλαζίας
ΜαγνησίτηςΜαγνησίτης



ΤαΤα ελληνικάελληνικά βιοµηχανικάβιοµηχανικά ορυκτάορυκτά & & πετρώµαταπετρώµατα

ΝέαΝέα ΚοιτάσµαταΚοιτάσµατα::

ΑτταπουλγίτηςΑτταπουλγίτης ((παλυγκορσκίτηςπαλυγκορσκίτης) ) 
ΜεταλλευτικήΜεταλλευτική δραστηριότηταδραστηριότητα & & επεξεργασίαεπεξεργασία τουτου υλικούυλικού αρχέςαρχές
2004, 2004, πωλήσειςπωλήσεις αρχέςαρχές 2005 (2005 (GeohellasGeohellas,, ΓρεβενάΓρεβενά))

ΖεόλιθοιΖεόλιθοι ((κλινοπτιλόλιθοςκλινοπτιλόλιθος))
ΜεταλλευτικήΜεταλλευτική δραστηριότηταδραστηριότητα αρχέςαρχές 2000, 2000, προσωρινήπροσωρινή παύσηπαύση
εργασιώνεργασιών 20052005 (S&B Industrial Minerals(S&B Industrial Minerals, , ΟρεστιάδαΟρεστιάδα))

ΑµφιβολίτηςΑµφιβολίτης
ΕξόρυξηΕξόρυξη αµφιβολίτηαµφιβολίτη, , θερµικήθερµική κατεργασίακατεργασία καικαι παραγωγήπαραγωγή rockrock--
wool [FIBRAN wool [FIBRAN –– GEOLANGEOLAN, , ΣέρρεςΣέρρες] ] µετάµετά τοτο 2002.2002.



ΤαΤα ελληνικάελληνικά βιοµηχανικάβιοµηχανικά ορυκτάορυκτά & & πετρώµαταπετρώµατα

Άλλες αποθέσεις
∆ιατοµίτες ((αργιλώδειςαργιλώδεις καικαι ασβεστούχοιασβεστούχοι))

ΖεολιθικοίΖεολιθικοί τόφφοιτόφφοι ((κλινοπτιλόλιθοςκλινοπτιλόλιθος--µορντενίτηςµορντενίτης))

ΒορικάΒορικά άλαταάλατα (+(+τρόνατρόνα))

ΦωσφορικάΦωσφορικά ((ΜεσοζωικόΜεσοζωικό, , ΝεογενέςΝεογενές))

ΣελενιτικήΣελενιτική γύψοςγύψος ((ΝεογενήςΝεογενής))

ΒολλαστονίτηςΒολλαστονίτης--γρανάτεςγρανάτες

ΣµύριδαΣµύριδα ((περιοδικέςπεριοδικές εκµεταλλεύσειςεκµεταλλεύσεις))

ΤάλκηςΤάλκης



ΈρευναΈρευνα--εκµετάλλευσηεκµετάλλευση ελληνικώνελληνικών βιοµηχανικώνβιοµηχανικών
ορυκτώνορυκτών & & πετρωµάτωνπετρωµάτων

ΗΗ παρούσαπαρούσα κατάστασηκατάσταση::
Αρνητικοί παράγοντες..
Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, προσκόµµατα και
δυσκολίες στην έκδοση ή επέκταση µεταλλευτικών
αδειών και την αξιοποίηση κοιτασµάτων µαρµάρου, 
γύψου και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών.
Αρχαιολογικές υπηρεσίες, ιδιοκτήτες γης, NATURA
2000, περιβαλλοντολόγοι….
Έντονος ανταγωνισµός από παραγωγούς τρίτων
χωρών ( Commodities)



ΈρευναΈρευνα--εκµετάλλευσηεκµετάλλευση ελληνικώνελληνικών βιοµηχανικώνβιοµηχανικών
ορυκτώνορυκτών & & πετρωµάτωνπετρωµάτων

Θετικοί παράγοντες..
Πολλές µικρές και µεσαίες (κυρίως εξαγωγικές) επιχειρήσεις
στον κλάδο διασκορπισµένες σε όλη τη χώρα (∆οµικά & 
διακοσµητικά, φίλλερ, αστριο-χαλαζιακά, κλπ).
Σηµαντικές διεθνώς Ελληνικές επιχειρήσεις (περλίτης, 
µπεντονίτης, µαγνησίτης)
∆ραστηριοποίηση νέων δυναµικών εταιρειών στον κλάδο
(Geohellas, FIBRAN)

Ανερχόµενη παρουσία Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό: 
(S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Μάρµαρα ∆ιονύσου
Πεντέλης, FHLH Kyriakidis Marbles-Granites, TΙΤΑΝ)

ΑξιοποίησηΑξιοποίηση εγχώριωνεγχώριων µεταλλευτικώνµεταλλευτικών & & µεταλλουργικώνµεταλλουργικών
απορριµµάτωναπορριµµάτων ((πυριτικάπυριτικά υπερκείµεναυπερκείµενα µπεντονίτηµπεντονίτη, , σκουριάσκουριά
ΛΑΡΚΟΛΑΡΚΟ, , ΕρυθράΕρυθρά ΙλύςΙλύς, , υπέρλεπτοςυπέρλεπτος περλίτηςπερλίτης) ) & & ΙΙ..ΤΤ. . 
ΝέεςΝέες χρήσειςχρήσεις & & εφαρµογέςεφαρµογές γνωστώνγνωστών εγχώριωνεγχώριων υλικώνυλικών



ΈρευναΈρευνα--εκµετάλλευσηεκµετάλλευση ελληνικώνελληνικών βιοµηχανικώνβιοµηχανικών
ορυκτώνορυκτών & & πετρωµάτωνπετρωµάτων

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δηµιουργία νέων ή
την επιβίωση ήδη λειτουργούντων ορυχείων
βιοµηχανικών ορυκτών..

Οικογενειακές εταιρείες συγχωνεύονται σε µεγάλους
διεθνείς οµίλους : Ionian Kalk OMYA, Georgiades & 
Pavlides White Minerals [Ankerpoort] & 
MINELCO

∆ραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην έρευνα, 
εξόρυξη ή/και παραγωγή προϊόντων στη χώρα (BHP 
Minerals, US Borax, Rio Tinto,  Sud-Chemie, 
YTONG, KNAUF, BPB-Rigips, MINELCO, 
Ankerpoort, Lafarge, Italcementi)



ΛατοµείοΛατοµείο ΠαλαιοζωικούΠαλαιοζωικού ψαµµίτηψαµµίτη ((ΤΙΤΑΝΤΙΤΑΝ), ), 
ΑττικήΑττική, , πρώτεςπρώτες ύλεςύλες τσιµέντουτσιµέντου



ΛατοµείοΛατοµείο ΚισσηρώδουςΚισσηρώδους τόφφουτόφφου, , ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, (, (ΤΙΤΑΝΤΙΤΑΝ
& & ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ), ), ΜήλοςΜήλος, , ποζζολανικάποζζολανικά πρόσθεταπρόσθετα

τσιµέντουτσιµέντου



ΛατοµείοΛατοµείο ΚισσηρώδουςΚισσηρώδους τόφφουτόφφου, , ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΜήλοςΜήλος. . ΟιΟι
λευκέςλευκές ενστρώσειςενστρώσεις αποτελούνταιαποτελούνται κυρίωςκυρίως απόαπό βιογενέςβιογενές

πυρίτιοπυρίτιο ((διατοµίτεςδιατοµίτες))



ΕγκαταλελειµµένοΕγκαταλελειµµένο ορυχείοορυχείο καικαι σωροίσωροί σµύριδαςσµύριδας, , 
ΝάξοςΝάξος



ΛατοµείοΛατοµείο ζεολιθικούζεολιθικού τόφφουτόφφου, , 
ΠαλαιογενέςΠαλαιογενές,, ΟρεστιάδαΟρεστιάδα



ΟρυχείοΟρυχείο λευκούλευκού ασβεστολίθουασβεστολίθου (IOKAL), (IOKAL), ΜεσοζωικόΜεσοζωικό,,
ΚεφαλονιάΚεφαλονιά



ΦόρτωσηΦόρτωση συσκευασµένουσυσκευασµένου προϊόντοςπροϊόντος GCC  (IOKAL)GCC  (IOKAL)



ΟρυχείοΟρυχείο λευκούλευκού ασβεστόλιθουασβεστόλιθου (ZA(ZAΦΡΑΝΑΣΦΡΑΝΑΣ), ), 
ΜεσοζωικόΜεσοζωικό,  ,  ΖάκυνθοςΖάκυνθος



ΛατοµείοΛατοµείο δολοµιτικούδολοµιτικού µαρµάρουµαρµάρου ((ΠΑΥΛΙ∆ΗΣΠΑΥΛΙ∆ΗΣ), ), 
ΜεσοζωικόΜεσοζωικό, , ∆ράµα∆ράµα



ΛατοµείοΛατοµείο µαρµάρουµαρµάρου ((ΜάρµαραΜάρµαρα ΝάξουΝάξου), ), 
ΜεσοζωικόΜεσοζωικό,  ,  ΝάξοςΝάξος



ΟρυχείοΟρυχείο ΝΝaa--αστρίουαστρίου καικαι χαλαζίαχαλαζία
((ΜΕΒΙΟΡΜΕΒΙΟΡ), ), ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη



ΟρυχείοΟρυχείο χουντίτηχουντίτη--υδροµαγνησίτηυδροµαγνησίτη, , ανώτεροανώτερο
ΝεογενέςΝεογενές, , ΚοζάνηΚοζάνη ((White Minerals)White Minerals)



εικόνεςεικόνες υδροµαγνησίτηυδροµαγνησίτη ΚοζάνηςΚοζάνης στοστο SEMSEM



ΟρυχείοΟρυχείο µαγνησίτηµαγνησίτη (Grecian Magnesite), (Grecian Magnesite), 
ΜεσοζωικόΜεσοζωικό, , ΧαλκιδικήΧαλκιδική



ΟρυχείοΟρυχείο καολίνηκαολίνη ((TITAN TITAN ΑΕΑΕ) ) 
ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΡαλλάκιΡαλλάκι, , ΜήλοςΜήλος



ΟρυχείοΟρυχείο καολίνηκαολίνη,, (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ορυκτάορυκτά) ) 
ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΚαστριανήΚαστριανή, , ΜήλοςΜήλος



ΟρυχείοΟρυχείο ΠερλίτηΠερλίτη ((ΠερλίτεςΠερλίτες ΑιγαίουΑιγαίου),  ),  
ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , νήσοςνήσος ΓυαλίΓυαλί



ΟρυχείοΟρυχείο ΠερλίτηΠερλίτη (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά),  ),  
ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΜήλοςΜήλος



ΟρυχείοΟρυχείο ΠερλίτηΠερλίτη (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά), ), 
µερικάµερικά χρόνιαχρόνια πρινπριν……



ΟρυχείοΟρυχείο ΠερλίτηΠερλίτη (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά), ), 
παρούσαπαρούσα κατάστασηκατάσταση……



ΟρυχείοΟρυχείο ΜπεντονίτηΜπεντονίτη (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά
ΟρυκτάΟρυκτά),  ),  ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΜήλοςΜήλος



ΟρυχείοΟρυχείο ΜπεντονίτηΜπεντονίτη (S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά
ΟρυκτάΟρυκτά),  ),  ΠλειόκαινοΠλειόκαινο, , ΜήλοςΜήλος



ΟµογενοποίησηΟµογενοποίηση ξήρανσηξήρανση & & ενεργοποίησηενεργοποίηση ΜπεντονίτηΜπεντονίτη
(S&B (S&B ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά),  ),  ΜήλοςΜήλος



ΠαραγωγήΠαραγωγή, , εξαγωγέςεξαγωγές & & πωλήσειςπωλήσεις
Παραγωγή σε χιλ.tn Πωλήσεις σε

χιλ. €
Εξαγωγές
σε χιλ.€

2000 2004 2003 2003

ανθρακικό ασβέστιο/
τάλκης, δολοµίτης 176 200 12.800 5.320 (42%)

Ασβεστολιθικά αδρανή - 26.000 - -

Άστριοι 72 79 2.395 922 (38%)

Ατταπουλγίτης - 4 - -

Γύψος 801 912 4.385 650 (15%)

Ζεόλιθος 8 - - -

Καολίνης 23 44 630 -

Κίσσηρις 852 835 7.256 5.385 (74%)

Μαγνησίτης 587* 545* 22.000* 19.879 (90%)

Μάρµαρα 3.350 2.580 82.000 24.107 (29%)

Μπεντονίτης 1.149 1.185 1.174 1.094 (93%)

Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 851 856 51.000 49.900 (98%)

Περλίτης 817 1.124 1.810 1.810 (100%)

Περλίτης κατεργασµένος 550 630 25.200 24.600 (98%)

Ποζζολάνη 936 1.268 4.120 56 (1%)

Πυριτικό 111 93 1.150 -

χαλαζίας 13 16 1.293 414 (32%)

Χουντίτης/υδροµαγνησίτης 16 13 2.223 2.118 (95%)

Προϊόν



ΣυµπερασµατικάΣυµπερασµατικά::

ΕπιβίωσηΕπιβίωση µικρώνµικρών καικαι µεγάλωνµεγάλων εγχώριωνεγχώριων βιοµηχανιώνβιοµηχανιών τουτου κλάδουκλάδου
µέσαµέσα σεσε αντίξοεςαντίξοες εσωτερικέςεσωτερικές καικαι εξωτερικέςεξωτερικές συνθήκεςσυνθήκες

ΣηµαντικήΣηµαντική διείσδυσηδιείσδυση ΕλληνικώνΕλληνικών µεταλλευτικώνµεταλλευτικών εταιριώνεταιριών σεσε
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό καικαι παγκόσµιοπαγκόσµιο επίπεδοεπίπεδο

ΑντίστοιχαΑντίστοιχα δραστηριοποίησηδραστηριοποίηση ξένωνξένων εταιριώνεταιριών στηστη χώραχώρα, , οιοι οποίεςοποίες
επανδρώνονταιεπανδρώνονται κυρίωςκυρίως µεµε ηµεδαπάηµεδαπά στελέχηστελέχη σεσε όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα

ΕπιτυχείςΕπιτυχείς προσπάθειεςπροσπάθειες αξιοποίησηςαξιοποίησης παραπροϊόντωνπαραπροϊόντων καικαι
µεταλλευτικώνµεταλλευτικών απορριµµάτωναπορριµµάτων & & εύρεσηςεύρεσης νέωννέων εφαρµογώνεφαρµογών
((ερευνητικόερευνητικό & & βιοµηχανικόβιοµηχανικό επίπεδοεπίπεδο))



ΕπίσηςΕπίσης……..
ΜεΜε βάσηβάση τρέχοντατρέχοντα στατιστικάστατιστικά στοιχείαστοιχεία οο κλάδοςκλάδος τηςτης εξόρυξηςεξόρυξης
καικαι τηςτης παραγωγήςπαραγωγής µηµη µεταλλικώνµεταλλικών ορυκτώνορυκτών είναιείναι αργάαργά, , αλλάαλλά
σταθεράσταθερά ανερχόµενοςανερχόµενος..

ΛόγωΛόγω τηςτης επέκτασηςεπέκτασης τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων & & τωντων νέωννέων αναγκώναναγκών
εταιρειώνεταιρειών τουτου κλάδουκλάδου εντόςεντός & & εκτόςεκτός τηςτης χώραςχώρας, , παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται
αύξησηαύξηση τωντων θέσεωνθέσεων εργασίαςεργασίας γιαγια τεχνικότεχνικό καικαι επιστηµονικόεπιστηµονικό
προσωπικόπροσωπικό ((ΜΕΒΙΟΡΜΕΒΙΟΡ, , GeoHellasGeoHellas, , ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ, , S&B S&B 
ΒιοµηχανικάΒιοµηχανικά ΟρυκτάΟρυκτά, , ΤΙΤΑΝΤΙΤΑΝ).).

ΟιΟι νέοινέοι γεωλόγοιγεωλόγοι ισχυρώνισχυρών οµίλωνοµίλων θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι γνώστεςγνώστες
νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών καικαι οικονοµοτεχνικώνοικονοµοτεχνικών δεδοµένωνδεδοµένων ((GIS, Due GIS, Due 
diligence, marketingdiligence, marketing, , εκπόνησηεκπόνηση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών µελετώνµελετών))..

ΠαράΠαρά τοτο σχετικάσχετικά βραδύβραδύ ρυθµόρυθµό αξιοποίησηςαξιοποίησης νέωννέων κοιτασµάτωνκοιτασµάτων
φυσικώνφυσικών υλικώνυλικών καικαι παραπροϊόντωνπαραπροϊόντων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , 
οιοι προοπτικέςπροοπτικές τουτου κλάδουκλάδου είναιείναι γενικάγενικά ευοίωνεςευοίωνες..



Λευκοί λόφοι, Σαρακίνικο
∆ιατοµίτης, Μήλος
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